
Spotkania biblijne: Ewangelia Janowa 

12. Ostatnie dni działalności publicznej Jezusa (J 12)
• 12,1-11: Maria z Betanii, siostra Łazarza, namaszcza Jezusowi stopy

- paralele synoptyczne: Mk 14,3-9; Mt 26,6-13 – namaszczenie głowy Jezusa przez 
bezimienną kobietę w Betanii w domu Szymona Trędowatego, dwa dni przed Paschą
(por. Łk 7,36-50 – namaszczenie nóg Jezusa przez grzesznicę w Galilei, podczas uczty u 
faryzeusza, Szymona) [ Uwaga! W żadnej z Ewangelii nie ma tu mowy o Marii Magdalenie, 
którą tradycyjnie przedstawiano w tej scenie w malarstwie. ] 

• J 12,12-19: triumfalny wjazd do Jerozolimy (paralele: Mk 11,1-10; Mt 21,1-9; Łk 19,28-40)
- tylko Jan wzmiankuje gałązki oliwne
- J 12,15: uzasadnienie wyboru osiołka przez Jezusa - Nie bój się, Córo Syjońska! Oto Król 
twój przychodzi, siedząc na oślęciu. = cytat z Za 9,9-10 wskazujący na obiecanego króla, 
który miał przynieść pokój i zbawienie 

• 12,20-50: zakończenie działalności publicznej oraz nadejście pogan

- 12,20: przybycie Greków, chcących oddać pokłon/adorować → prośba do Filipa „Chcemy 
ujrzeć Jezusa” (12,21) → Filip do Andrzeja → Andrzej i Filip do Jezusa (12,22)

- 12,23: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
 → nauka o obumarciu ziarna, by mogło wydać owoc, o stracie życia, by zyskać życie wieczne 
oraz o służbie (12,24-26)  
→ atmosfera przypominająca modlitwę Jezusa w Getsemani w noc przed śmiercią z Mk 
14,34-36 i par.  – dusza Jezusa jest pełna niepokoju/boleści/smutku (12,27)
- w Mk: prośba do Ojca o wybawienie od tej godziny + modlitwa o spełnienie woli Bożej
- w J: odmowa prośby do Ojca o wybawienie od tej godziny + modlitwa, by imię Ojca było 
uwielbione [ człowieczeństwo i boskość Jezusa ]
(por. prośby z „Ojcze nasz”: święć się imię Twoje… bądź wola Twoja → styl modlitwy Jezusa)

- 12,28-29: głos z nieba („Już wsławiłem i jeszcze wsławię”) pomylony z głosem anioła
(por. ukazanie się anioła jako odpowiedź na modlitwę Jezusa z Łk 22,43, a także zapewnienie 
Jezusa z Mt 26,53, że Ojciec wystawiłby mu więcej niż 12 legionów aniołów
→ różne warianty zachowanej tradycji o Jezusie)

- 12,37-41: brak wiary w Jezusa pomimo takich znaków → wypełnienie Iz 6,9-10

- 12,42-43: kryptochrześcijanie wśród przywódców „Żydów”  (nie przyznawali się do wiary z 
Jezusa z lęku → chwała/honor ludzka/i cenniejsza niż chwała/honor Boża/y)

- 12,44-50: ostatnie wezwanie Jezusa do wiary (relektura J 1-12; por. J 3,16-21) 
→ światło przyszło na świat stając się okazją do samo-sądu pomiędzy tymi, którzy uwierzyli w
Niego jako Posłanego przez Ojca i są uratowani od ciemności, a tymi, którzy Go odrzucają i 
tym samym sami się potępiają


